
ZPRAVODAJSTVÍ CHRUDIMSKÉHO SENIORÁTU 
březen 2021

● Pastorální konference on-line
bude 1. března od 9h 
kázání Jiří Kučera
krátký program Jan Plecháček
hlavní program Jiří Beneš – Řeči otce k 
synovi v knize Přísloví

 ● kalendář 2021
26.-27.2.zimní akce mládeže online
14.15.5. mladší mládež „24h“
12.6. setkání kurátorů
11.-16.7. brigáda v Hradišti
28.8.- 4.9. Chotěboř
6.11. konvent

 ● Mikroprojekty
Sešlo se deset žádostí: 
1. Džbánov-Ústí nad Orlicí – Nákup 
audiovizuální techniky, dataprojektoru
2. Heřmanův Městec – Technické vybavení 
pro doprovod zpěvu
3. Chvaletice – Setkání konfirmandů a 
příznivců 
4. Bukovka – Sportujeme na faře
5. SOM – brigáda mládeže v Hradišti
6. SOM – Setkání mladší mládeže
7. Vysoké Mýto – Posezení na zahradu
8. Vysoké Mýto – Zpěvníky
9. Čáslav – Bašta pro všechny
10. Dvakačovice – Vzdělávání na faře
Seniorátní výbor rozhodne na základě 
doporučení své komise o rozdělení 
svěřeného obnosu peněz na mikroprojekty 
nejpozději do do 31.3. 

● Zprávy ze sborů
Pardubické církve zvou veřejnost k 
rozjímání. Pardubické křesťanské církve 
zvou veřejnost na svou společnou 
internetovou bohoslužbu s duchovní 
hudbou, slovem a modlitbami. Připraven je
i rozhovor se zdravotníkem z infekčního 
oddělení místní nemocnice, tématem akce
je nová situace člověka a společnosti ve 
virové pandemii. Koná se 25. 2. 2021 od 
18:00 hodin na Youtube kanále ČCE 
Pardubice cutt.ly/pardubicce
Křesťanské církve v Pardubicích 
dlouhodobě pomáhají potřebným ve 
městě prostřednictvím svých dobrovolníků
a humanitárních sociálních organizací 
Charita, ADRA a Diakonie, organizují, nyní
hlavně on-line, volnočasové aktivity pro 
děti a dospívající, rozvíjejí také duchovně 
inspirované vztahové, rodinné a integrační
poradenství, pastoraci i vzdělávání. 
Společnou veřejnou bohoslužbou chtějí v 
současné složité situaci nabídnout všem 
zájemcům ve městě i povzbuzující 
společenství, naději a pokoj v srdci. 

Farní sbor v Opatovicích nabízí zapůjčení 
lešení. Podrobnosti je připraven sdělit 
kurátor Jaromír Drda. 

Zprávy i ze sborů vhodné ke zveřejnění v 
tomto zpravodajství posílejte do 24. dne 
v měsíci. 

S přáním požehnání a inspirace postní doby.
Jakub Keller
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